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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran tentang hukum Taurat adalah hal yang sangat penting bagi 

setiap orang Kristen. Rasul Paulus, sejak menjadi Kristen selalu membicarakan 

tentang hukum Taurat kepada orang-orang yang ia jumpai. Kepada jemaat di 

Roma, Galatia, Efesus dll, dia selalu membicarakan topik ini, karena berhubungan 

erat dengan doktrin keselamatan. Hukum Taurat yang adalah undang-undang 

dasar bagi bangsa Yahudi (Israel) yang telah ditetapkan ratusan bahkan ribuan 

tahun yang lalu di gunung Sinai dan menjadi hal pokok di dalam kepercayaan 

bangsa Israel. Namun setelah kedatangan Yesus Kristus, semuanya itu menjadi 

tidak berfungsi lagi dan tidak boleh dilakukan lagi. Hal inilah yang membuat 

topik ini menjadi sangat memanas bagi jemaat-jemaat mula-mula, sehingga rasul 

Paulus di dalam surat-suratnya selalu membahas topik ini. 

Bagi orang percaya perjanjian  lama, hukum Taurat adalah perintah yang 

harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh ada seorang pun yang 

mencobah untuk melalaikan atau bahkan merendahkannya. Tetapi, bagi orang 

percaya perjanjian  baru, melakukan hukum Taurat bukanlah suatu yang sangat 

penting lagi. Apakah yang membuatnya sedemikian berbeda? Hal inilah yang 

akan menjadi pembahasan paper singkat ini, yaitu hubungan orang percaya 

perjanjian  baru dengan hukum Taurat, sehingga para pembaca diharapkan 

mendapatkan berkat melalui tulisan ini. Semoga melalui tulisan ini, kebenaran-

kebenaran Firman Tuhan akan menjadi nyata bagi kehidupan setiap orang 

percaya. Maranatha! 
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BAB II 

HUBUNGAN HUKUM TAURAT DENGAN ORANG PERCAYA 

PERJANJIAN  BARU 

 

2.1 HUKUM TAURAT 

Pernyataan tegas Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 5:17-18 berkata bahwa, 

Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat melainkan untuk 

menggenapinya, bahkan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari 

hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Namun, di sisi lain dikatakan bahwa 

hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes (Lukas 

16:16). Dan lebih lagi, di kitab Efesus 2:15 dikatakan “…sebab dengan mati-Nya 

sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan 

ketentuannya...”  

Dari ketiga bagian nats Alkitab ini, yang kelihatan sepertinya bertentangan, 

mengakibatkan seseorang yang baru belajar Alkitab kebingungan dengan topik 

hukum Taurat ini. Maka untuk memahami arti hukum Taurat dan hubungannya 

dengan orang percaya PB, perlu kiranya memahami dengan baik apa sebenarnya 

yang dimaksud dengan hukum Taurat tersebut dan bagaimana semua ayat Alkitab 

bisa selalu konsisten dalam ajarannya dengan tidak ada suatupun pertentangan di 

dalamnya. 

Di dalam Alkitab, istilah “hukum Taurat” sangat sering dihubungkan 

dengan kitab-kitab Musa, misalnya di dalam Lukas 24:44, diberikan pembagian 

kitab PL oleh Yesus, dengan berkata: Ia berkata kepada mereka: "Inilah 

perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama 
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dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku 

dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Hal ini juga 

sangat cocok dengan Lukas 16:16, bahwa hukum Taurat yang dimaksud berlaku 

sampai kepada zaman Yohanes adalah kitab Taurat Musa (Kejadian, Keluaran, 

Imamat, Bilangan dan Ulangan). Sehingga dalam paper singkat ini, penulis akan 

menyoroti hubungan kelima kitab Taurat Musa (ritual ibadah simbolik) dengan 

orang percaya PB. 

 

2.2 ORANG PERCAYA PERJANJIAN  BARU 

Orang percaya perjanjian  baru adalah orang-orang yang percaya sesudah 

kedatangan Mesias ke dunia. Sebab, orang-orang yang hidup sebelum kedatangan 

Yesus ke dunia, mereka masih menantikan janji akan kedatangan Mesias tersebut. 

Jadi, hal yang membedakan kedua tipe orang percaya ini adalah zaman di mana 

mereka hidup. Orang percaya PL mengekspresikan kepercayaan mereka dengan 

cara menyembelih domba korban sebagai tanda iman mereka kepada janji Allah 

yang akan mengirim juruselamat, dan semua ibadah ini diatur di dalam hukum 

Taurat Musa. 

Jadi, orang percaya perjanjian  baru tersebut adalah orang-orang yang 

sezaman dengan Tuhan Yesus saat di bumi, dan juga orang-orang yang hidup 

sebelum kedatanganNya yang kedua (Rapture). Orang-orang yang masih 

melakukan penyembelihan domba pada saat Yesus telah lahir ke dunia tetapi 

akhirnya percaya setelah Yesus mengumumkan diriNya bahwa Dia adalah Mesias 

juga dikategorikan sebagai orang-orang percaya perjanjian  baru, karena mereka 

percaya kepada penggenapan janji tersebut yaitu Yesus Kristus. 
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2.3 MASA HUKUM TAURAT 

Setelah memahami tentang arti hukum Taurat dan siapa-siapa saja yang 

termasuk orang percaya perjanjian  baru, maka sekarang dapatlah dimengerti 

dengan baik bahwa hukum Taurat tersebut ternyata ada batas masa berlakunya. 

Batas masa berlakunya hukum Taurat adalah setelah semuanya digenapi. Jadi, 

kapan pun hukum Taurat itu digenapi, maka hukum Taurat itu menjadi tidak 

berlaku lagi bagi generasi berikutnya. 

Pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius 5:17-18 menginstruksikan bahwa 

yang akan menggenapi hukum Taurat itu adalah pribadi Yesus sendiri, terlihat 

dari pernyataan: “…Aku (Yesus) datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat… 

melainkan untuk menggenapinya.” Jadi, Yesuslah yang menggenapi hukum 

Taurat Tersebut. Yesus menggenapi seluruh ibadah simbolik tentang janji Allah 

akan mengirim juruselamat untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. 

Cara Yesus menggenapi hukum Taurat adalah melalui penyalibanNya dan 

kematianNya di kayu salib. Sehingga semua umat Allah tidak lagi dituntut untuk 

melakukan perintah hukum Taurat (bdk. Galatia 3:13).
1
 

Jadi, dengan kematian Yesus di kayu salib, Yesus telah menggenapi semua 

tuntutan hukum Taurat bagi umat Allah. Allah Yesus Kristus telah rela menjadi 

kutuk demi menebus manusia yang berdosa. Dengan demikian, pernyataan di 

dalam Efesus 2:15 dapat dimengerti dengan baik, bahwa bukan hukum Taurat 

Musa tersebut yang dibatalkan, atau bahkan janji yang terkandung di dalam 

hukum Taurat tersebut. Hukum Taurat tidak boleh dibatalkan, hal ini sesuai 

                                                             
1  Warren W. Wiersbe, Loyal di dalam Kristus, mengikut Raja segala Raja (Bandung: 

Kalam Hidup, 2012), hlm. 51 
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dengan Matius 5:17-18, namun yang dimaksud di dalam Efesus 2:15 adalah 

perseteruan yang diakibatkan oleh hukum Taurat tersebut. Hukum Taurat telah 

membuat perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, sehingga bangsa 

Israel (Yahudi) menjadi bangsa yang eksklusif pada masa hukum Taurat masih 

berlaku. Namun, setelah Yesus mati di atas kayu salib, perbedaan tersebut 

dibatalkan oleh Allah. Tidak ada lagi orang Yahudi atau non-Yahudi di hadapan 

Allah. Hal ini diakibatkan oleh penolakan bangsa Israel terhadap janji Allah yang 

akan mengirim juruselamat tersebut, yang adalah Yesus sendiri. Sebab Yesus 

telah datang kepada milik kepunyaanNya (Israel), namun milik kepunyaanNya 

tidak menerimaNya. Sehingga semua orang yang menerimanya diberiNya kuasa 

supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya 

(Yohanes 1:11-12).  

Oleh karena itu, masa hukum Taurat berlaku hingga kepada zaman Yohanes 

(Lukas 16:16) adalah suatu kebenaran, sebab Yohaneslah yang membuka jalan 

bagi datangnya sang juruselamat tersebut, sebagaimana telah dinubuatkan oleh 

nabi Yesaya, “Ada suara yang berseru-seru: “Persiapkanlah di padang gurun 

jalan untuk TUHAN, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita! 

Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; (Yesaya 

40:3-4).” Nubuatan ini digenapi saat Yohanes Pembaptis tampil di muka umum 

dan mulai membaptis setiap orang yang mau bertobat (Yohanes 1:23, 29, 30). 

Jadi, Yesuslah Anak Allah yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada manusia 

pertama sejak di taman Eden (Kejadian 3:15), dan setelah genap waktunya maka 

Allah Bapa mengutus Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perempuan dan 

takluk kepada hukum Taurat (Galatia 4:4). 



6 

 

Masa hukum Taurat hanya berlaku hingga tampilnya Yohanes Pembaptis, 

yaitu saat Anak Allah diumumkan di hadapan umum. Semua ibadah simbolik 

dalam perjanjian  lama yang diatur di dalam hukum Taurat sekarang telah di 

genapi di dalam diri Yesus Kristus. 

 

2.4 HUBUNGAN HUKUM TAURAT DENGAN ORANG PERCAYA PB 

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum taurat dan 

kitab para nabi hanya berlaku hingga tampilnya Yohanes (Lukas 16:16), dan telah 

dibatalkan oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga orang-orang 

percaya perjanjian  baru tidak tunduk lagi terhadap aturan hukum Taurat. Hukum 

Taurat adalah aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk mengingat-

kan mereka tentang janji Allah yang akan mengirim juruselamat, dan setelah 

juruselamat yang disimbolkan itu tiba, maka simbol-simbol yang diatur di dalam 

hukum Taurat pun tidak lagi berlaku untuk orang-orang zaman sekarang. 

Rasul Paulus, di dalam surat-suratnya yang ditujukan kepada jemaat-jemaat 

menginstruksikan agar orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, 

tidak perlu, bahkan tidak boleh lagi melakukan ritual ibadah hukum Taurat lagi. 

Orang percaya perjanjian  baru telah dimerdekakan oleh kematian dan kebang-

kitan Yesus Kristus (Galatia 5:1-2). Sehingga orang-orang yang meng-harapkan 

kemerdekaan/pembenaran melalui hukum Taurat akan lepas dari kasih karunia, 

sementara seseorang bisa diselamatkan adalah berkat kasih karunia dari Allah 

(Galatia 5:4, bdk. Efesus 2:8-9).  

Jadi, orang-orang percaya perjanjian  baru dan hukum Taurat tidak memiliki 

hubungan yang ketat lagi seperti orang-orang percaya perjanjian  lama. Orang 
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percaya perjanjian  baru dapat melihat aturan-aturan hukum taurat sebagai bahan 

untuk menguatkan iman percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus 

adalah sungguh-sungguh pribadi yang disimbolkan dalam tata ibadah hukum 

Taurat. Semua ibadah simbolik yang diatur di dalam hukum Taurat dapat dicocok-

kan kepada pribadi Yesus Kristus, sehingga tidak ada keraguan lagi bagi orang-

orang percaya perjanjian  baru untuk memegang teguh iman dan kepercayaannya. 

Orang-orang percaya perjanjian  baru adalah pribadi-pribadi yang sungguh 

mendapat kasih karunia dari Allah, sebab orang percaya perjanjian  baru tidak lagi 

diperintahkan untuk melakukan aturan hukum Taurat. Orang percaya perjanjian  

baru telah dapat melihat bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sanggup 

menebus dosa manusia dengan sempurna, tanpa tambahan ritual ibadah lainnya, 

termasuk hukum Taurat. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Setelah melakukan penelitian terhadap hukum Taurat dan hubungannya 

dengan orang-orang percaya perjanjian  baru, maka penulis mendapatkan 

beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami setiap orang percaya pada 

zaman sekarang ini, yaitu: Hal yang pertama adalah bahwa hukum Taurat (aturan-

aturan hukum Taurat dan ibadah simboliknya) berlaku hingga tampilnya Yohanes 

Pembaptis, yaitu pada saat yang disimbolkan oleh hukum Taurat tersebut telah 

datang. Hukum Taurat adalah aturan khusus yang diberikan oleh Allah kepada 

bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah dan pemegang janji akan datangnya 

juruselamat. Namun, karena penolakan bangsa Israel, maka posisi bangsa Israel 

sebagi tiang penopang dan dasar kebenaran dicopot dan sekarang beralih kepada 

jemaat lokal (1 Timotius 3:15). Dengan demikian, jemaat lokal yang adalah 

institusi baru (dispensasi zaman yang baru) tidak tunduk kepada aturan hukum 

Taurat. 

Hal kedua adalah, bahwa orang-orang percaya perjanjian  baru telah 

mengaminkan bahwa Yesus adalah sang Mesias, sehingga tidak perlu lagi 

melakukan hukum Taurat, karena Yesus telah menggenapkan hukum Taurat 

tersebut bagi orang percaya perjanjian baru dengan jalan menjadi kutuk karena 

orang berdosa. Jadi, untuk mendapatkan keselamatan, orang percaya perjanjian  

baru cukup hanya bertobat dan percaya kepada juruselamat yang telah datang dan 

telah mati menebus dosa-dosanya, tanpa ada lagi ritual ibadah yang membebani. 

Sebab ibadah orang percaya Perjanjian  Baru adalah di dalam roh dan kebenaran.  
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